
HOTARAREA NR.92
din data de 20.06.2019

privind aprobarea susfinerii finananciare a Asociafiei Club Sportiv
Podgoria $iria 2014, pentru activitatea sportivi desfigurati de citre
echipa de fotbal in anul competifional 2019, in conformitate cu
Regulamentului privind acordarea de finanliri din bugetul local at
comunei $iria pentru activiti[i sportive organizate in baza Legii
educafiei fizice gi sportului nr.69/2000, cu modificirile gi completirile
ulterioare

Consiliul local al comunei $iria, av6nd in vedere:
- proiectul de hotdrdre inaintat de Primarul comunei Siria;
- raportul nr.6773112.06.2019 inaintat de biroul fianciar contabil din cadrul Primariei
comunei $iria;
- expunerea de motive nr.6772112.06.2019;
- raportul comisiei de specialiata.t.e al Consiliului Local Siria;
- cererea cadru de finanlare inaintatd de Asocialia Club Sportiv Pdgoria Siria 2014,
inregistrati cu nr.6773112.06.2019 la Primdria comunei Siria;
- HCL nr.170120.12.2018 privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale aferente anului
2019:
- HCL nr.61123.04.2019 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanliri
din bugetul local al comunei Siria pentru activitili sportive organizate in baza Legii
educatiei fizice 9i sportului nr.69/2000,cu modiflcirile gi completdrile ulterioare
tinAnd cont de prevederile:
-Legea educaliei fizice gi sportului nr. 69/2000, cu modificirile gi completdrile ulterioare;
-H.G. nr.88412001 privind aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispoziliilor
Legii educatiei fizice gi sportului nr. 69/2000;
- H.G. nr.144712007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivS, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare.
-OUG nr.7712014 privind procedurile nalionale in domeniul ajutorului de stat, precum 9i
pentru modificarea gi completarea Legii concurentei nr. 2111996;
-Legea nr.27312006, privind finan[ele publice locale;
- art.36, alin.(2), lit.b si lit.d gi alin.6 lit. a pct.5 gi 6, din Legea nr.215t2OO1, republicati cu
modificirile si completdrile ulterioare

in temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215t2001 republicati, cu 11 voturi pentru

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobi susfinerea financiard a Asocia{iei Club Sportiv Podgoria
$iria 2014, pentru returul Campionatului 2018- 2019 cu suma de 22.500 tei,
pentru Proiectul sportiv Promovarea Comunei $iria prin Pefformanld
Sportivd, prin activiti[i sportive desfigurati de citre echipa de fotbal in anul
competi[ional 2019, in conformitate cu Regulamentul privind acordarea de
finan[5ri din bugetul local al comunei Siria penlu activiti[i sportive
organizate Tn baza Legii educatiei fizice gi sB6rtirlui nr.. 69/2000,cu
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modificirile gi completirile ulterioare,aprobati prin HCL nr.61t23.04.2019 gi
anexe la aceasta.

_Art.2 Se aprobi ?ncheierea contractului de finanlare cu Asocialia Club
Sportiv Podgoria giria 2014, anexi la prezenta hotirire.
Art.3 (1) Finan[area alocati se va face din bugetul Iocal al comunei $iriape anul 2019 din Cap.67.02 ,,Cultura, recreere, religie art.59 a!in.59.11

Asocia[ii gi Fundafii,,.
(2)Decontarea cheltuielilor se va face conform documentelor

doveditoare, anexate la contractul de finanlare.
Art.4 Se imputernicegte Primarul comunei $iria cu semnarea contractului
de finan{are.
Art.s (1) Prezenta hotirdre se comunici lnstitulia Prefectului- judelului

Arad, Tn vederea exercitirii controlului cu privire la legalitate gi se aducb la
cunogtinli publici prin grija secretarului comunei giria.

(2) Aducerea la cunogtinta publicd se face prin afigare la sediul
Primiriei comunei giria gi publicare pe site.

(3) Hotirirea se comunici Tn vederea
cadrul Primiriei comunei $iria la: - Institulia
Arad

-Primarul comunei $iria,
- Biroul financiar contabil;

- Asocia[ia Club Sportiv Podgoria Siria 2014.

PRE$EDTNTE DE 9ED|NTA,
Picurar Camelia-Elena

punerii in aplicare, in
Prefectului - Judelului

T DE LEGALITATE,
pt.s
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